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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka vairākas kritiskas piezīmes attiecībā uz valsts sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību „Belice ambiente S.p.A.” Trapani provincē, apšaubot tās komplekso 
atkritumu apsaimniekošanas darbību ekonomiskumu, efektivitāti un racionalitāti un šajā 
saistībā atsaucoties uz valsts un reģionālajiem tiesību aktiem, kas piemērojami attiecīgajiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem. Lūgumraksta iesniedzējs īpaši iebilst pret uzņēmuma 
pārmērīgi augstajām cenām (trīs reizes augstākām par parasto likmi), tā vadības metodēm un 
politiku, kuras ietvaros uzdevumi tiek sadalīti pašā uzņēmumā, nevis izsludinot publiskus 
konkursus. Lai gan tas atbilst Kopienas tiesību aktiem (spriedums Teckal lietā C-107/98 utt.), 
viņš apgalvo, ka valsts akcionāri, pašvaldības iestādes, nesaņem tiesību aktos noteiktās reālās 
uzraudzības pilnvaras un ka valde un administratīvā asambleja nesadarbojas ar valsts 
akcionāriem, kā rezultātā tie nav informēti par viņu pašu pašvaldībās sniegto pakalpojumu 
cenu vai par ieņēmumiem no vides nodokļa, kas maksājams par atkritumu savākšanu. 
Tādējādi nav izpildīts pamatnosacījums iekšējai līgumu piešķiršanai, ko izņēmuma gadījumos 
attiecībā uz valsts iepirkuma procedūrām pieļauj Kopienas direktīvas. Viņš norāda, ka līdz ar 
cenu negodīgu noteikšanu, uzņēmums, kas būtībā ir valsts monopols, attiecībā uz atšķirīgiem 
cenu noteikšanas principiem un, piemēram, attiecībā uz principa „piesārņotājs maksā” 
piemērošanu, netiek pārvaldīts pietiekami pārskatāmā un racionālā veidā. Tādēļ viņš lūdz 
Eiropas Savienību nekavējoties rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 5.jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
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Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī.

I. Lūgumraksts – faktu kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izpildi, ko veic 
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, proti, „Belice Ambiente S.p.a”, „Ambito Territoriale 
Ottimale” (labākā teritoriālā nodaļa) TP 2 ietvaros, kas atrodas Trapani provincē Sicīlijā un 
aptver Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibelllina, Mazara del Vallo, Partanna, 
Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa un Vita pašvaldības. 

Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju pašvaldības, kas ietilpst ATO TP 2, pēc 
diskusijām attiecīgajās pašvaldību padomēs apstiprināja Belice Ambiente statūtu projektu un 
piešķīra minētajam uzņēmumam pilnvaras sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, 
ko iepriekš sniedza pašvaldības iestādes. Turklāt Belice Ambiente tika dibināta 2002. gada 
22. decembrī, parakstot valsts aktu, un tās akciju kapitāls pilnībā pieder attiecīgajām 
pašvaldībām un Trapani provincei. 
It īpaši, kā izriet no 2004. gada 31. marta Belice Ambiente akcionāru sapulces lēmuma, 
minētās pašvaldības šajā gadījumā ir izvēlējušās vadīt attiecīgo pakalpojumu sniegšanu, 
pienākumus sadalot paša uzņēmuma ietvaros, nevis slēdzot līgumus, izmantojot atklātu 
konkursu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
sniegšanas tiesību tieša piešķiršana Belice Ambiente ir Kopienu tiesību par valsts iepirkumu 
pārkāpums, saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas prakses interpretāciju.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzība, kas Eiropas Komisijai nosūtīta 2006. gada janvārī, Eiropas 
Komisijas Ģenerālsekretariātā reģistrēta kā lieta Nr. 2006/4420.

II. Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēja argumentiem

Atkritumu apsaimniekošanas un apstrādes pakalpojumu tiesību piešķiršanu Belice Ambiente
saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesībām var klasificēt gan kā sabiedrisko pakalpojumu līgumu, 
gan kā pakalpojumu koncesiju.

Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīva 92/50/EEK1 par procedūru koordinēšanu valsts 
pakalpojumu līgumu slēgšanas piešķiršanai valsts pakalpojumu līgumus definē kā „līgumus, 
kas peļņas nolūkos rakstiski noslēgti starp pakalpojumu sniedzēju un līgumslēdzēju iestādi”
(1. panta a) apakšpunkts). Valsts līgumus, kuru priekšmets ir Direktīvas 92/50/EEK 
I A pielikumā uzskaitītie pakalpojumi, tādi kā notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumi, kuru vērtība pārsniedz minētās direktīvas 7. pantā noteikto robežvērtību, piešķir 
saskaņā ar III - VI sadaļas noteikumiem. 

Lai gan pēc Kopienas tiesību pašreizējās nostājas valsts iepirkuma direktīvu nosacījumi 
neattiecas uz pakalpojumu koncesijām, Komisija, savā skaidrojošajā paziņojumā par Kopienu 
tiesību noteiktajām koncesijām 2, ir precizējusi, ka to piešķiršanai kopumā tomēr ir jāatbilst 
EK līguma pamatnoteikumiem un it īpaši vienlīdzības principam attiecībā uz valstspiederību; 
šis princips nozīmē pienākumu nodrošināt pārredzamību, kas tiek panākta, nodrošinot visiem 

                                               
1     OV L 209, 24.07.1992
2 OV C 121, 29.04.2000
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iespējamiem piedāvājumu iesniedzējiem atbilstošu publicitāti šādām iniciatīvām, kas palīdz 
pakalpojumu tirgu atvērt konkurencei. 

Neskatoties uz attiecīgās piešķiršanas juridisko kvalifikāciju kā valsts līguma vai kā 
koncesijas piešķiršanu, no iepriekš minētā izriet, ka EK tiesību akti par valsts līgumiem un 
koncesijām prasa jebkurai valsts iestādei, kas no tās juridiski atšķirīgām personām piešķir 
valsts pakalpojumu līgumus vai pakalpojumu koncesijas, ievērot zināmus publicitātes un 
piedāvājumu konkursa noteikumus. 

Kā Eiropas Kopienu Tiesa jau vairākkārt ir norādījusi, citādi noteikumi var tikt piemēroti tikai 
tajā gadījumā, ja šī valsts iestāde, kas ir līgumslēdzēja iestāde, kontrolē atsevišķo vienību 
līdzīgā veidā kā tā kontrolē savus dienestus, un šī vienība realizē lielāko daļu savas darbības 
ar valsts iestādi vai iestādēm, kas to pārvalda (tā saucamais „iekšējās līgumu piešķiršanas” 
izņēmums)1. Tā kā šī ir atkāpe no vispārīgiem Kopienu tiesību noteikumiem, abi iepriekš 
minētie nosacījumi ir jāinterpretē šauri, un personai, kas atsaucas uz ārkārtējiem apstākļiem, 
kuri attaisno šo atkāpi, ir jāpierāda, ka tie patiešām pastāv2.

Šķiet, ka šajā lietā lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija, norāda, ka līgumu piešķīrējas 
iestādes kontrole pār Belice Ambiente neliekas „līdzīga” tās kontrolei pār saviem dienestiem, 
jo iesaistīto pašvaldību kontroles pilnvaras, ko tās īsteno kā Belice Ambiente akcionāri, nedotu 
tām iespēju pietiekamā mērā ietekmēt ne minētās kompānijas stratēģiskos mērķus, ne būtiskos 
lēmumus, tajā skaitā lēmumus attiecībā uz attiecīgo atkritumu savākšanas pakalpojumu 
administrēšanu un finansēšanu. 

III. Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniegšanas tiesību tieša piešķiršana Belice Ambiente, nenodrošinot minimālu 
pārredzamību, kas visiem potenciāli ieinteresētajiem pakalpojumu sniedzējiem dotu iespēju 
izrādīt savu interesi par šādu tiesību saņemšanu, varētu būt EK tiesību aktu par valsts 
līgumiem un koncesijām pārkāpums.

Komisija pašlaik turpina šo jautājumu izmeklēt, lai noskaidrotu, vai minētajā lietā tiešām 
pastāv Kopienas tiesību aktu pārkāpums, kas liktu pret Itāliju uzsākt pienākumu neizpildes 
procedūru saskaņā ar EK līguma 226. pantu. Sūdzības iesniedzējs tiks pienācīgi informēts par 
lietas virzību.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 1. jūnijā.

I. Lūgumraksta izskatīšanas virzība

Pēc sūdzības izmeklēšanas Komisija savā 2006. gada 12. oktobra sanāksmē Nr. 1761 nolēma 
sniegt oficiāla paziņojuma vēstuli, kas paredz pienākumu neizpildes procedūras uzsākšanu 
pret Itāliju saskaņā ar EK līguma 226. pantu. Šajā oficiālā paziņojuma vēstulē Komisija 

                                               
1 Sk. 1999. gada 18. novembra spriedumu lietā C-107/98, „Teckal Srl”, 50. punkts; 2005. gada 11. janvāra 

spriedumu lietā C-26/03, „Stadt Halle”, 49. punkts un 2005. gada 13. oktobra spriedumu lietā C-458/03, 
„Parking Brixen”, 62. punkts.

2 Sk. 2005. gada 13. oktobra spriedumu lietā C-458/03, „Parking Brixen”, 63. punkts.
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apgalvoja, ka attiecīgajā lietā ir pārkāpta Padomes Direktīva 92/50/EEK par procedūru 
koordinēšanu valsts pakalpojumu līgumu piešķiršanai un EK līguma 43. un 49. pants, un 
aicināja Itālijas valdību iesniegt savus novērojumus, kā arī visu atbilstošo informāciju un 
dokumentāciju par minēto pakalpojumu sniegšanas tiesību piešķiršanu. 

Itālijas iestādes uz oficiālā paziņojuma vēstuli atbildēja ar Notu, kas Komisijas dienestiem 
tika nosūtīta 2007. gada janvārī. Komisijas dienesti pašlaik izskata kopā ar notu iesniegto 
informāciju un apjomīgos dokumentus.”

5. Komisijas atbildes papildinājums, kas saņemts 2008. gada 21. oktobrī 

Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju pašvaldības, kas ietilpst ATO TP 2, pēc 
diskusijām attiecīgajās pašvaldību padomēs apstiprināja Belice Ambiente statūtu projektu un 
piešķīra minētajam uzņēmumam pilnvaras sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, 
ko iepriekš sniedza pašvaldības iestādes. Turklāt Belice Ambiente tika dibināta 2002. gada 
22. decembrī, parakstot valsts aktu, un tās akciju kapitāls pilnībā pieder attiecīgajām 
pašvaldībām un Trapani provincei. 
It īpaši, kā izriet no 2004. gada 31. marta Belice Ambiente akcionāru sapulces lēmuma, 
minētās pašvaldības šajā gadījumā ir izvēlējušās vadīt attiecīgo pakalpojumu sniegšanu, 
pienākumus sadalot paša uzņēmuma ietvaros, nevis slēdzot līgumus, izmantojot atklātu 
konkursu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
sniegšanas tiesību tieša piešķiršana Belice Ambiente ir Kopienu tiesību par valsts iepirkumu 
pārkāpums, saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas prakses interpretāciju.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzība Eiropas Komisijai tika nosūtīta 2006. gada janvārī un 
Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariātā tika reģistrēta kā lieta Nr. 2006/4420 saskaņā ar EK 
līguma 226. pantu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija turpināja izskatīt reģistrēto sūdzību, ievērojot parasto pārkāpumu procedūras 
kārtību. 2006. gada oktobrī Itālijas iestādēm tika nosūtīta brīdinājuma vēstule, kurā tika 
apšaubīta līguma par atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādes pakalpojumu sniegšanu tiešā 
piešķiršana Belice Ambiente, jo tas attiecīgi ir piemērojamās direktīvas 92/50/EEK un EK 
līguma 43. un 49. panta pārkāpums. 

Itālijas iestādes uz brīdinājuma vēstuli atbildēja 2006. gada decembrī, un 2007. gada aprīlī 
notika sapulce, kurā piedalījās Komisijas dienesti, lai apspriestu šo lietu. Pēc šīs sapulces 
Komisijas dienestiem vēlāk tajā pašā mēnesī tika iesniegta papildu informācija un 
dokumentācija.  

Itālijas iestādes skaidroja, ka pēc tam, kad Ministru padomes prezidents izziņoja ārkārtas 
stāvokli attiecībā uz atkritumu savākšanu 1999. gada maijā, un komisārs deleģēja atrisināt 
situāciju, Sicīlijas atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas dienesta sistēma darbojās īpašā 
veidā. It sevišķi tas attiecas uz Sicīlijas reģionālo iestāžu veiktajiem pasākumiem ārkārtas 
stāvokļa novēršanai, kuri ietvēra 27 „Ambiti Territoriali Ottimali” izveidošanu, un prasību 
visām komūnām izveidot savu iekšējo uzņēmumu („società d'ambito”) katrā ATO, un nodot 
šiem uzņēmumiem tās kompetences jomas, kas saistītas ar integrēto atkritumu 
apsaimniekošanu. 
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Saskaņā ar iepriekš minēto lēmumu ATO TP 2 ietilpstošās komūnas Trapani provincē 
deleģēja savas attiecīgās atbildības jomas jaunizveidotajai società d'ambito Belice Ambiente. 
Saskaņā ar 2004. gada 31. martā pieņemto apspriedes dokumentu šis uzņēmums nolēma pats 
sniegt pakalpojumus, neorganizējot publiskā iepirkuma procedūru. 

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisijas dienesti uzskata, ka ATO TP2 integrētā atkritumu 
apsaimniekošanas cikla administrāciju saskaņā ar Kopienas likumdošanu nevar uzskatīt par 
līgumu vai pakalpojumu koncesiju, bet par iekšēju atbildības jomu nodošanu vienas un tās 
pašas administrācijas ietvaros. Tādēļ šim gadījumam nav piemērojami ne Kopienas tiesību 
akti par publisko iepirkumu un koncesiju, ne arī EKT norādītais izņēmums attiecībā uz 
iekšējo administrāciju vairākos gadījumos (Teckal, C-107/98, Parking Brixen, C-458/03).

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija pēc lūgumraksta/ sūdzības iesniedzēja informēšanas 
par tās argumentiem un aicinājuma sniegt jebkādus papildu pierādījumus, lai atspēkotu tās 
secinājumus četru nedēļu laikā, tās 1794. sanāksmē 2007. gada 27. jūnijā nolēma izbeigt šo 
lietu. 

Balstoties uz iesniegto lūgumrakstu, kas neietver jaunus faktus, Komisija nevar konstatēt 
nekādu publiskā iepirkuma jomas tiesību aktu pārkāpumu. 
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